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Mažeikių rajono savivaldybės tarybai
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Kopija
Mažeikių rajono savivaldybės merui
REIKALAVIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2021 M. VASARIO 1 D. SPRENDIMO NR. T1-13
„DĖL SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ DALIES,
TENKANČIOS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, APSKAIČIAVIMO.
PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO “
PAKEITIMO
Vykdant Mažeikių rajono savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad Mažeikių
rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 1 d. Sprendimu Nr. T1-13 „Dėl Specialiosios tikslinės
dotacijos mokymų lėšų dalies, tenkančios Mažeikių rajono savivaldybei, apskaičiavimo,
paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Specialiosios tikslinės
dotacijos mokymų lėšų dalies, tenkančios Mažeikių rajono savivaldybei, apskaičiavimo,
paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) neatitinka galiojančių teisės aktų
nuostatų.
Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d.
nutarimu Nr. 679 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ patvirtinto Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo
(toliau – Nutarimo Aprašas) pakeitimai pagal kurio 12 punktą Savivaldybėms skiriamos šios
mokymo lėšos, kurias jos paskirsto vadovaudamosi Nutarimo Aprašo 13 punktu savo nustatyta
tvarka, šioms ugdymo reikmėms tenkinti:
12.1. ugdymo procesui organizuoti ir valdyti;
12.2. švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose
įstaigose (darbo užmokesčiui mokėti, paslaugoms, susijusioms su psichologine, specialiąja
pedagogine, specialiąja ir socialine pedagogine pagalba, prevencinėms programoms įgyvendinti);
12.3. mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti;
12.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti (apmokėti už darbą
mokytojams, dirbantiems pagal šias programas, jų kvalifikacijai tobulinti, su šių programų
įgyvendinimu susijusių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms pagal finansų ministro tvirtinamą
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją);
12.5. skaitmeninio ugdymo plėtrai (švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus
reikalavimus atitinkantiems skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms ir informacinių ir
komunikacinių technologijų įrangai įsigyti, taip pat mokytojų skaitmeninio raštingumo
kompetencijai tobulinti pagal skaitmeninio raštingumo programas, atitinkančias švietimo, mokslo ir
sporto ministro nustatytus reikalavimus);
12.6. mokyklų bibliotekų darbuotojams išlaikyti;
12.7. ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti:
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12.7.1. pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui (įskaitant pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientų padidinimą dėl veiklos sudėtingumo), ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo
ugdymo kokybei ir prieinamumui užtikrinti (tarp jų ir mokyti namuose), ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei diegti;
12.7.2. finansuoti užsienio kalbų mokymuisi laikinosiose grupėse, mažesnėse už
numatytąsias švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamuose pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose;
12.7.3. finansuoti priemonėms, skirtoms mokinių iš nepalankios socialinės, ekonominės ir
kultūrinės aplinkos mokymosi skirtumams sumažinti.
Savivaldybių tvirtinamuose mokymo lėšų, skiriamų Nutarimo Aprašo 12 punkte nurodytoms
ugdymo reikmėms tenkinti, paskirstymo tvarkų aprašuose rekomenduojama nustatyti šių lėšų
paskirstymo švietimo įstaigoms kriterijus, o Nutarimo Aprašo 19 punkte nurodytais atvejais – ir jų
perskirstymo tarp švietimo įstaigų per mokslo metus terminus. Nutarimo Aprašo 12.2, 12.4, 12.5 ir
12.6 papunkčiuose nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti savivaldybės turi skirti ne mažiau kaip
100 procentų lėšų, apskaičiuotų pagal Nutarimo Aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo
reikmių koeficientus ir faktinį mokinių skaičių. Nutarimo Aprašo 12.4 papunktyje nurodytos lėšos,
apskaičiuotos pagal mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, skaičių,
paskirstomos savivaldybių ir nevalstybinėms švietimo įstaigoms, atsižvelgiant į šių mokinių,
besimokančių pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, skaičių, nurodytą Mokinių
registre. Ne mažiau kaip 8 procentus lėšų Nutarimo Aprašo 12.1 papunktyje nurodytoms ugdymo
reikmėms tenkinti, apskaičiuotų pagal Nutarimo Aprašo 1 priede nurodytus atitinkamų ugdymo
reikmių koeficientus ir faktinį mokinių skaičių, savivaldybėms rekomenduojama skirti mokyklų
vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos
kintamajai daliai. Likusioms pagal Nutarimo Aprašo 12.1 papunktį ir 12.3 papunktyje nurodytoms
ugdymo reikmėms tenkinti savivaldybės skiria lėšų pagal poreikį. Visos Nutarimo Aprašo
12.7 papunktyje nurodytoms ugdymo reikmėms tenkinti skirtos lėšos paskirstomos mokykloms.
Atkreiptinas dėmesys, kad Aprašo nuostatose nėra lėšų paskirstymo švietimo įstaigoms
kriterijų, ir šių lėšų perskirstymo tarp švietimo įstaigų per mokslo metus terminų arba kitokių
savivaldybėje taikomų nuostatų kuriomis vadovaujantis skiriamos lėšos mokykloms.
Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4
straipsnio 6 punkte įtvirtintų vietos savivaldos principų - savivaldybės veiklos ir savivaldybės
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, vadovaujantis kuriuo savivaldybės institucijų ir
kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Atsižvelgiant į šį principą ir į
nustatytus prieštaravimus aukščiau nurodytoms teisės normoms, Aprašas turėtų būti keičiamas ir
suderinamas su dabar galiojančiu teisiniu reglamentavimu.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 8 straipsnio 2 dalies
1 punktu, s i ū l a u
svarstyti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T1-13
„Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokymų lėšų dalies, tenkančios Mažeikių rajono
savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto
Specialiosios tikslinės dotacijos mokymų lėšų dalies, tenkančios Mažeikių rajono savivaldybei,
apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8
straipsnio 1 dalies 1 punktu, reikalavimas privalo būti apsvarstytas artimiausiame posėdyje (bet ne
vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą pranešta Vyriausybės atstovui raštu per 5
darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo reikalavimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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Informuoju Jus apie tai, kad Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punktu, gali nustatyti kitą
teikimo įvykdymo terminą, jeigu bus gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo
subjekto motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti, išskyrus atvejus, kai nurodytų veiksmų įvykdymo
terminas yra nustatytas įstatyme ar Vyriausybės nutarime.
Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse,
laikinai einantis Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių
apskrityse pareigas
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